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कुणाह� &म'ां&शवाय  

राहत होता "काह�तर� वेगळा".





तो काय होता हे 0याला मा1हत होत,े कारण 20येकजण 0याला तसे सांगायच.ेतो काय होता हे 0याला मा1हत होत,े कारण 20येकजण 0याला तसे सांगायच.े
जे4हा तो 0यां5याबरोबर बसायचा 2य0न करायचा,

  �कंवा 0यां5याबरोबर चालायचा

 �कंवा 0या5ंया खेळाम8ये सहभागी 4हायचा,

ते4हा त ेकायम 9हणायच े:



";मा कर. त ूआम5यासारखा नाह�.

त ूकाह�तर� वेगळा आहेस. त ूयेथे राहणारा नाह�."



काह�तर� वेगळाने इतरांसारख          

बन>यासाठ� खपू 2य0न केले.

तो हसायचा आ?ण "नम�ते" 9हणायचा, तो हसायचा आ?ण "नम�ते" 9हणायचा, 

जसे इतर सगळेजण करायच.े

तो @च' काढायचा.



त ेजे4हा परवानगी Bयायच ेते4हा तो 0यांच ेखेळ खेळायचा.त ेजे4हा परवानगी Bयायच ेते4हा तो 0यांच ेखेळ खेळायचा.

इतरांसारखे तो 0याच ेदपुारच ेजेवण कागद� Dपशवीम8ये घेऊन यायचा.



परंत ुयामळेु काह�ह� झाले नाह�.

तो 0यां5यासारखा 1दसतह� न4हता  

�कंवा 0या5ंयासारखा बोलहू� शकत न4हता.

तो 0यां5यासारHया गोIट�ह� पाहू शकत न4हता.



तो 0यां5यासारखं खेळूह� शकत न4हता.

जसे �क दपुार5या जसे �क दपुार5या 

जेवणाची गोIट होती ........



" त ूयेथे राहणारा नाह�", ते 9हणाले.

"त ूआम5यासारखा नाह�. त ूकाह�तर� वेगळा आहेस."



काह�तर� वेगळा आप�या घर� गेला.

जे4हा तो दपुार� झोप>याची तयार� करत होता, 

ते4हा कुणीतर� दरवाजा वाजवला.



कुणीतर� दरवाजाबाहेर उभं होत.े

"नम�ते!" तो 9हणाला. "तुला भेटून आनंद झाला. मी आत येऊ शकतो का?"

" ;मा कर?" काह�तर� वेगळा 9हणाला.



"तुझ े�वागत आहे," तो 2ाणी 9हणाला.

0याने 0याचा हाथ पढेु केला - तो पंजा होता का?





काह�तर� वेगळा ने 0या5या पंMयाकड ेप1हले.

"मला वाटत ेतू चकुN5या 1ठकाणी आला आहेस,“ तो 9हणाला.

0या 2ा>याने डोकं हलवले आ?ण 9हणाला," नाह�, असं नाह�.

मी एकदम योOय 1ठकाणी आलो आहे. बघ!”

आ?ण काह�तर� वेगळा ला काय चाल ूआहे हे समज>या5या आधीच तो 2ाणी 

घराम8ये गेला .......



.... आ?ण जेवणा5या टेबलवर जाऊन बसला.

" मी तुला ओळखतो का?" काह�तर� वेगळा ने गSधळून Dवचारले.

" मला ओळखतो का?", तो 2ाणी 9हणाला. "त ूनTकNच मला ओळखतो.

नीट बघ माUयाकड े- बघ ना!"



काह�तर� वेगळा ने 0या5याकड ेबVघतले.

0याने 0या 2ा>याकड ेपढूुन मागे आ?ण मागून पढेु असे सवW बाजूने बVघतले.0याने 0या 2ा>याकड ेपढूुन मागे आ?ण मागून पढेु असे सवW बाजूने बVघतले.

0याला कळत न4हत ेकाय बोलावे 0यामळेु तो काह�ह� बोलला नाह�.

" तुला 1दसत नाह� का?" तो 2ाणी मोXयाने ओरडला." मी एकदम तुUयासारखाच 

आहे! त ूकाह�तर� वेगळा आहेस आ?ण मी सYुा!"

0याने हसतहसत आपला हात पढेु केला.



0याने 0या 2ा>या5या अजूनह� हातात हात &मळवला नाह�.

"माUयासारखा?"  तो 9हणाला. "तू माUयासारखा नाह�.

खरतर, मी तुUयासारखा 2ाणी आजपयZत बVघतलेला नाह�.मी तुUयासारखा 2ाणी आजपयZत बVघतलेला नाह�

मला ;मा कर, परंतु त ूनTकNच माUयासारखा 

काह�तर� वेगळा नाह�".

0याने दरवाजा उघडला आ?ण 0या 2ा>याला 

9हणाला, " शभु रा'ी"

हळूहळू या 2ा>याने 0याचा हात खाल� घेतला.

"बर", तो 2ाणी 9हणाला.

तो खपूच छोटा आ?ण दखुी 1दसत होता.

0याला बघनू काह�तर� वेगळा ला काह�तर� 

आठवलं.

परंत ुकाय? हे 0याला कळलं नाह�.





तो जे4हा आठव>याचा 2य0न करत होता, 

तोपयZत तो 2ाणी Vनघनू गेला होता.

ते4हा अचानक काह�तर� वेगळा ला आठवलं.

"थांब!" तो ओरडला. "जाऊ नको!"



काह�तर� वेगळा शTय VततTया वेगाने 0या5यामागे धावत गेला.

जे4हा 0याने 0याला पकडलं, ते4हा 0याने 0याचा पंजा एकदम घ\ धरला.

" त ूमाUयासारखा नाह�, परंत ुमला 0याने काह�ह� फरक पडत नाह�.

तुला आवडत असेल तर त ूमाUयासोबत राहू शकतोस."

आ?ण मग तो 2ाणी 0या5याबरोबर राहू लागला.



ते4हापासनू काह�तर� वेगळा आ?ण तो 2ाणी या5ंयात म'ैी झाल�.

त ेएकमेकांकड ेबघनू हसायच ेआ?ण "नम�ते" 9हणायच.े

त े@च' काढायच.े



त ेएकमेकांच ेखेळ खेळायच,े 

�कंवा कमीत कमी 2य0न करायच.े

त ेसोबत जेवण करायच.े

त ेदोघे वेगवेगळे होत,े

परंत ुएकमेकांबरोबर 

राहत होते.



आ?ण जे4हा कुणीतर� "Dव@च'" 0यां5याकड ेआला ते4हा ते 0याला कधीह� असं 9हंटले 

न4हत े�क - तो 0या5ंयासारखा न4हता, �कंवा तो इथे राहू शकत न4हता.



पढेु जाऊन 0यांनी 0या "Dव@च'" 

साठ� सYुा खोल� बनवल�.


